Ą/l
Buda pest Józsefvá ľosi onko rmányzat
Képviselő.testület e számár a
Előteľjesztő: Dr. Sáľa Botond alpo|gármester

A képviselő-testületi ülés időpontja:20|5. október 22.
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Táľsasházaknak adható iinkoľmányzati támogatásokról

(v.21.) önkoľmánvzati ľendelet mrĎdosításáľa

A

napirendet nyílt tilésen kell targyalni,

szükséges.
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Yárosgazdá,lkodási és PénzĺigyiBizottság

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság

Hatźrozati javaslat a bizottság szźtmtra.. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a
Képv i selő-te stĺiletnek az e|őteri eszté s me stárw a|ását.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

L

Tényállás és diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A

Képviselő-testiilet 2015. májusi tiléséndĺjntĺittalľól, hogy a 2014. évi péĺwmaľadvĺíny
az Önkormányzat 2015. évben 500 millió forint összegtĺ pá|yázati támogatást
biaosít aközigazgatási tertiletén mfüĺidő ttttsashźnak és lakásszövetkezetek koľszeľűsítéséľe,
fe|t$ításara' illetve zcildesítésére.
<isszegéből

A

Képviselő-testĹilet ezenkívül megvá|asńotta a Társashází Pályźnatokat Elbíráló
Munkacsoport tagjait, továbbá a ptl|yazati támogatások elbíľálásának, folyósításának és
ellenőrzésénęk szabályozása érdekében elfogadta a Tźtrsasházaknak adható önkoľmányzati
támogatásokľól szóló 23120|5. (V. 2l.) önkoľmiányzati ľendeletet.

A

rendelet módosítási javaslat cé|ja a pá|yazati rendszer, illefuę a társashźzi pźiyazati
rendszerben az onkormányzatvĺĺrosfejlesztésipľioritásainak rögzítése, és azok érvényesítése
érdekében történő intézkedések foganatosítása.
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Fentięk megvalósítása éľdekébenjavaslom, hogy a ľendelet 11.$ (6) bekezdés he|yébe az
alábbi bekezdés lépj en.

A rendelet módosítást

k<ivetően a 11. $ (6) a következők

szerint szól:

,,A pályázatok elbírálósánáI súlyozottan, ą Társasházi Pályázatokat Elbíróló Munkacsoport
e s e t e nké nt i j av a s l at a al apj án fi gl e l e mb e v e e ndő :

a)
b)

az afelújítás,amely avórosképre is egłértelműenjavító hatást głakorol,

az a felújítás, amely a társasház- vag/ a lakók energia- és eg,,éb rezsikÓltségeinek
hatékonys ágá1 előzete s en kalkulált mérés ek szerint kedvezőbb é te szik;

c) a helyi város-rehabilitációs terület kijelalésérőI és a területen a rehąbilitáció
megvalósításáról szóló 32/200]. (X. 26.) önkormányzati rendelet alapján kijelÓlt a helyi
város-rehabilitációs ter,ĺjlethez kĺjmetlenül kapcsolódó, az ązt keresztező két utca teljes
hosszílsógban;

d) a mindenkor hatályos Integrált Telepulésfejlesztési Stratégiában szegregátumként és
szegregócióval veszélyeztetett területként megjelak negłedeken belal elhelyezkedő
társashózak;
e) statikus szakértői vélemény,
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hatósági kotelezés,

g) góz
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i) miÍemléki,fővórosi vagy helyi védettség'

A

rendelet 1. $-ában szabźiyozott érte|mező ľendelkezések körének bővítése is szfüségessé
vźit, a vaľosképre javítő hatást gyakorló felújításfoga|máva|.

A rendelet

1. $-a a k<jvetkező m) ponttalegészülne ki:

,,városképre javító hatást gakorló felújítós: a társasház k,ülső és belső feliłletét érintő minden
olyanfelújítós, amely a lakókarnyezet megjelenésére pozitív hatást g/akorol.',

A trírsashazak több esetben jeIezték, hogy előre nem látható események bekĺivetkezésemiatt

ol. időjárási viszonyok következtében keletkező kĺírok)a pá|yázat részekéntmegjelölt
munkálat helyett más munka elvégzése válik szfüségessé, ezért javaslom a ľendelet 6. $-ának
a következő (5) bekezdéssel való kiegészítését:

6. s o A pályázatban megjelölt munkanem a pályázat benyújtósát kovetően a munkálatok
megkezdéséigmegvóltoztatható, amennyiben a pályázat benyújtósakor előre nem látható
esemény bekövetkezése miatt szĺilaégessévdlik, Ebben az esetben a pályózat módosítását
újabb kozgyűlés kpretében szüĺĺségesmegerősíteni' A módosított pálydzat a Munkncsoport
következő ülésénkerül elbírálósra'

A

tiáľsasházak lakóközösségének életéľeleginkább kiható, és halaszthatatlanul elvégzendő
munkálatokľa iranyuló (pl. génszo|gétItatásból való kizétrás, életveszélyes állapot
megsztintetése) páIyźnatok befogadása érdekébenjavaslom a ľendelet 4. $ (3) bekezdésének
alábbiak szeľinti módosítását, valamint javaslom a(3a) bekezdéssel való kiegészítését:

(3) A Társashózak a pályázatukban kizárólag olyan munkálatokat jelÓlhetnek meg,
amelyet a pályózat benyújtását kĺivetően fog megkezdeni a (ja) bekezdésben foglalt eseteket

4.

s

kivéve.

A szakértői véleménnyel igazolt éleneszély elhárítás érdekébenvagł hatósági kÓtelezés
alapján elvégzendő munka vag/ a víz-, góz,- elehľomos áram,- táuJíitésiszolgáltatásból
történő kizárás vagł halasztást nem tűrő egłébmunkńlat elvégzéseesetén a munkálatok
(3a)

megkezdésü kaveű 30 munkonapon belĺ;l ądható be a pólyózat.

Fenti módosítási javaslatokra tekintettel a rendelet 6. $ (2) bekezdését az a|ábbi k) ponttal

j

avaslom kiegészíteni :

6. s @ k) megkezdett munkálatra vonatkozó pólyázat benyújtása esetén a munkálatok
megkezdésénekidejét igazoló ěpítésinaplót, vagł építésinapló vezetĺźséheznem lcĺjtôtt
munkńlat esetén a munlraterület átadásáról szóló jegĺzőkönyvet, valamint a a.$ (3a) bekezdés
al kal mazás át al ótámas ztó dokume ntumot.

il.

A beterjesztés indoka

A

TaľsashaziPźt|yźaatokat Elbíráló Munkacsopoľt műkcjdésének kezdeti időszakában szetzett
tapaszta|atok alapjan apźtLyazati rendszeľ kezelése, a Munkacsoport munkájtnak átgondolása,
a vaľosfejlesztési prioritások r<ĺgzítéseés az ezek érvényesítését
szo|gá|ő intézkedések
megtétele vált szfüségessé.

ilI. A dtintés célja' pénzüryi hatása
A döntés célja, hogy a társashźnak támogatására

fordíthatő jelentős méľtékűkeľetösszeg
felhasználásáľa létľehozottpźiyázati rendszer működése pontosabbá, eredményesebbéváljon,
az onkoľményzat városfejlesztési prioritásait egyértelművé tegye, azokat a dĺjntésekben és a
döntés-előkészítésben érvényesítse.

A döntésnek pénzĹigyi hatasa nincs.

Iv. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testtilet döntése a
CL)C(xx.

Magyarorszźry

helyi önkormĺányzataiľól sző|ő 201I.

törvény 42. s |. pontjĺĺnalapul.

Kéľemaz e|őterjesztés mellékletét képező önkoľmányzati ľendelet elfogadását.
Budapest, 20|5. olĺtóber

14.
/ĺ ĺ\ t

Dr. Sáľa Botond Attila
alpolgármester

Tĺiľvényességiellenőrzés:

Danada.Rimán Edĺna

jegző

nevében és megbízásábĺól

///ĺ,4C é,*,,/,í ,,,U,aĺ
ďr.Mészár Erika
aljegyző
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Budap est Főváľos VIII. kerület Józs efváľosi Önko rmány zat
Képviselő.testületének
...12015.
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iinkormányzatiľendelete

A Táľsasháza|<nakadhatĺítinkoľmányzatitámogatásokľĺĎl szőlő23ĺ2015. (v.21.)
önkoľmányzati rendelet mĺídosításáľól

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefrárosi Önkormźnyzat Képviselő-testiilete a lakások és
helyiségek bérletére,valamint az elidegenítésiikľevonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993.
évi L)O(VIII. törvény 62. $ (3) bekezdésében kapott felhata\mazás a\apjźn, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźrozott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

l.s A

Tarsashazaknak adható önkormányzati támogatásokról sző|o 23l20t5. (V. 2L.)
ĺinkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. $-a a ktjvetkező m) ponttal egészül ki:

F's

E rendelet alkalmazásában:J

,,m) városképre javító hatást gyakoľló felújítás:a tźrsashźtzkülső és belső feltiletét érintő
minden olyan felújítás, amely a lakókĺiľnyezetmegelenéséľe pozitiv hatást gyakorol.''
2.s (1) A Rendelet 4. $ (3) bekezdése helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

(3) A Tĺíľsasházaka páIyánafilkban kízźrőIag olyan munkálatokat jelölhetnek
''4. s

meg,

amelyet a pźlyźzatbenyújtását követően fog megkezđeru a (3a) bekezdésben foglalt eseteket
kivéve.''
(2)

^

Rendelet 4.$-a a következő (3a) bekezdéssel egésziil ki:

(3a) A szakénői véleménnye| igazolt életveszélyelháľítás érdekébenvagy hatósági
''4.$
kötelezés a|apjźn elvégzendő munka vagy a víz-, gźz,- elektromos árarl,- távfiĺtési
szolgź:Jtatźlsbóltörténo kizáĺás vagy halasztást nem trĺľő egyéb munkálat e|végzéseesetén a
munkálatok megkezdésétkcĺvető 30 munkanapon belül ađható be apźiyźnat.,,
3.$ (1) A Rendelet 6.$ (2) bekezdése a kcjvetkező k) ponttal egészül ki:

,,k) megkezdett munkálatľa vonatkozó pźiyazat benyújtása esetén a munkálatok
megkezdésének iđejétigazol'ő építésinaplót, vagy építésinapló vezetéséheznem kötött
munkálat esetén a munkaterĹilet źúadásáĺőlszóló jegyzőkĺinyvet, valamint a a.$ (3a) bekezdés
alka|mazásźt. a|átárnasztó dokumentumot.''
A Rendelet

(2)

6.$-a a kcjvetkęző (5) bekezdéssel egészülki:

(5) A pá|yázatban meg|elölt munkanem a páLyazatbeny(Ątását kĺjvetően a munkálatok
''6. $
megkezdéséig megváltoztathatő, amennyiben a pźlyázat benyújtásakor előre nem |áthatő
esemény bekövetkezése miatt szfüségessé válik. Ebben az esetben a pá|yazat módosítását
újabb kĺizgyriléskeretében szfüséges megerősíteni. A módosított páIyźnat a Munkacsoport
kĺjvetkező ülésén keľĹil elbíľá|ásra.,,
4.$

A Rendelet

A

11. $ (6) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

pá|yázatok e|birźiásźná|súlyozottan, a Társashźni Pá|yázatokat Elbíľáló
Munkacsopoľt esetenkénti javaslat a alapján Íigyelembe veendő:

,,11.$ (6)

a)
b)

az afe|tĄítás, amely a váľosképre is egyértelműen javító hatást gyakorol,
az a fe|iĄítás, amely a tálrsashźu- vagy a lakók energia- és egyéb rezsiköltségeinek
hatékonysá gát, e|őzetesen kalkulált mérésekszerint kedvezőbbé teszik,

c) a helyi vĺíros-rehabilitációs terület kijelöléséről és a teľĹileten a rehabilitáció
megvalósításaról sző|ő 3212001. (X. 26.) önkoľmźnyzati renđeletalapjan kijelölt a helyi
viĺľos-rehabilitációs teľĹilethez közvetlenül kapcsolódó, az azt kercsztező két utca teljes
hosszúságban,
d) a mindenkor hatályos Integrált TelepiilésfejlesztésiStratégiában szegľegátumként és
szegregációval veszéI7ĺeztetett terĹiletként megjelölt negyedeken belül elhelyezkedő
tiáľsasházak,

e) statikus szakéľtői vélemény,

f) hatósági kötelezés,

g) gazszo|gáltatásbóltĺjrténő |<lzáĺástő| szóló dokumęnfum (GŁművek nyi|atkozata),
h) FoKÉTusz altalkiadott fi gyelmeztetés,
i) műemléki, fővrírosi vagy helyi védettség.''

5. $ Ez a rendęlet 2015. október 26. napján lép hatályba, és hatálybalépéstkövető napon
hatáIyźń vęszti.

6. $ A Rendelet a következő 17. $-sal egészül ki:
,,17. $ ATársasházaknak adható cinkoľmanyzatitźlmogatásokĺól szőIő f3l2015. (V. 21.)
önkormanyzati ręnďe|et módosításaról szóló .
.,l20I5. (.... ....) önkoľmányzati
rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított I-4. $-át a Módr. hatalybatépésekor
folyamatban lévő eljáľásokban is alkalmazni kell.

Budapest, 2015. október ..'.
Danada- Rimlín Edina

jegyző

dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

tartós távollétében

dr. Mészar Erika

aljegyző
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a Tórs asházaknak adható önkormányzati
tómogatósolvól szóIó 2 3/2 0 1 5' (ĺ/. 2 1.)
on

kormánv z at i

r e nd e l e t

Budapest Fővdros VIII. kerület Józsefváros
onkormónyzat Képviselő-testüIetének .../20 ] 5.

(

) onkormányzati rendelete a

Tár s as hdz aĺcrlak adható önkormányzati
támogatós olíľól 2 3/2

0 ] 5. (T' 2 1') onkormányzati
rendelet módosítdsáról

1.$ E ľendelet a|ka|mazźsában

a. felújítás:az

osztat|an közös

1.$ a Tĺársasházak.aak adható önkormányzati

tulajdonban |évő

épületrészek részleges-, teljes felújítása, illetve a
kĺjzĺjstulajdont képezó építmény,berendezés
eredeti źů|agźnakheýeállítĺása, cseréj e vagy
létesítése,ideértve az energiatakarékos felújítást.
Felújítás a korszerűsítés is, ha az akorszeĺíi

technika a|ka|mazásáva| atáľgyi eszköz egyes
ľészeinekaz eredetitől eltérő megoldásával vagy

kicseľéléséve|atárgyieszközuzembiztonságát,
teljesítőképességét,használható
gazdaságosságát növe|i;

ságźtt v

agy

b. Képviselő-testtilet: Budapest Főváľos VIII.
keľiilet Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselőtestĺilete;

c.

lakóközösség: a Taľsasházak képviseletét
ellátó természetes vagy jogi személyek;

d.

me gál lap

o

dás : a tár sashá.z'i

p

áůy ázaton nyeľte s

TáľsasházakkalazÖnkormźnyzatźl|ta|irásban
kötött

támogatási szerződés

e. Munkacsopoľt: Táľsa sházi
Elbíľáló Munkacsopoľt

P á|y

źaatokat

f.

önkormányzati tźtmogatáls: a Képviselőtestület á|tal az éves költségvetésről szóló
önkormányzati ľendeletben meghatározott
keretösszeg erejéig vissza nem térítendó éslvagy
kamatmentes kölcsön;

g. onkoľmźnyzatBudapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzat;

h.

Táľsashá z, i||eF,ĺ e T ársasházak: az
Önkormány zat kilzigazgatás i terül etén lévő
társasházak, lakásszövetkezetek, a kizáró|agos

önkormányzati tulajdonban álló táĺsas

támogatásokról

szóló

23

120|5' (v.2 1.)

önkoľmányzati rende|et (a továbbiakban: a
Rendelet) l '$-a az alábbi m) ponttal egészül ki:

u'$ E rendelet

a|ka|mazásában:f

,,m) városképľe javító hatást głakorlófelújítás: a
társashóz küIső és belsőfelületét érintő minden
olyan felúj ítás, amely a lakókörnyezet
megj elenésére pozitív hatast glakorol.,,

lakóépületek kivételével;

i. Polgármesteri Hivatal: Budapest Főváros
VIII. kerti let Józsefu árosi Polgármesteri Hivatal
j.

Ptk.: Polgári T<irvénykönyvľől sző|ő2013. évi

V. tdrvény

k.

zöldesítés: osztatlan közĺis tu|ajdorrban lévő
épületrészekhez kapcsolódó zöldfelĺiletek
kiépítése,megúj ítása, ideértve tetőkertek, kĺjzĺjs
kertek |étr ehozásźt, fe|i$ításźt;

l.

Támogatott: az e rendelet szerinti
támogatásban részesítettTársasház.

4.s (3) A Tĺírsashazaka páIyźzatukban
I<tzźnő|ag olyan munkálatokat jelölhetnek
ffi€g, amelyet a pá|ytuat benyújtását
kĺivetőęn fog megke zđeni.

4' s (3) A

Tdrsasházak

a

pályózatukban

kizárólag olyan munkálatoknt jelÓlhetnek
meg, amelyet a pályázat benyújtásĺźt
kovetőenfog megkezdeni a (3a) bekezdésben

foglalt

eseteket kivéve,

4.s (3a) A szakértői véleménnyeligazolt

életveszélyelhárítás érdekében vagl hatósági
kötelezés alapján elvégzendő munka vag/ a
víz-, gáz,- elektromos óram,- tóuÍűtési

szolgákatósból torténő kizárós vag
halasztást nem tűrő egłébmunląźlat
elvégzése esetén a munkalatok megkezdését
kovető 30 munkanapon belĺłladható be ą

pályózat.

6.s (2)

A

csatolni:

a) az

b)

Tĺírsashaz a pá|yźzatźłlozköteles

igazolást, hogy

a

Tĺársashaznak
nincs a korábbi visszatérítendő
támogatás töľlesztéséből keletkezett
Iejárt ťĺzetésihátraléka, és nincs a
tulajdonosoknak részletľe vásarolt
lakás esetén töľlesztő részletet érintő
fi zetési hátt a|éka az onkorm ány zatĘa|
szemben.
a felújítás költségeit tarta|maző
eľedeti tételes minimum két
kivitelezői k<iltségvetést- amelyen fel
kell tĹintetni a kivite|ező ađőszźLmát,

cégsegyzékszźmátA kivitelezői
áľajánlatokľa rá kell vezetĺi, hogy

melyik került elfogadásra, és melyik
elutasításra. Az elutasítás okát
ľĺjvidenindokolni kell.

,i

c) a

lakóépület zöldesítésével
kapcsolatosan felmeľiilő munkálatok
esetén színes fotódokumentációt a
felújÍtanikívánt teľületről, továbbá
tételes kĺĺltségbecslés
szfüséges a
megvalósítani kívlíntbęľuhazás
elemeiről, valamint a közgyíj|és aÍTa
vonatkozó döntését, hogy a
megvalósítani kívant beruhźzás
lcgalább f évig fcnnmaľad.
d) a felújítási munka megvalósításaĺa
vonatkozó időbeli ütemtervet.
e) a|apítő okirat l a|apszabály hitelesített
másolatát.
Đ közgyűlési jegyzőktinyv és jelenléti
ívet, amelynek közgyű|ési hatfuozatai
tartalmazzźk: a pá|yazati részvételi
szĺíndékot,a pá|yźzattal kapcsolatos
ügyintézésselmegbízott személý, a
kivitelező és ha szükséges a műszaki
ellenőľ kivá|asztásátt. vagy annak
módját, kamatmentes kölcsĺjn
igényléseesetén annak visszafizetési
módját, je|zźiog bejegyzési feltétel
esetén a tulaj dono sok hozzájáĺa|ásźt,
bankgaĺancia
esetében a
garanciaszerződés és garanci av á||a|ő
nyí|atkozat benyúj tását, a kozjegy zőí
okiľat vállalása esetén pedig

kozjegyzői okirat

a

létesítéséľe

vonatkozó nyilatkozatot.
s) abban az esętben, ha a lakóingatlan
nem tiáľsashazi formában mfüĺjdik,

akkor az Đ pontban meghatźtrozott
kéľdésköľökben a közgyűlésen

ľésztvevő tulajdonos

vagy

tulajđonosok
hozzájźlru|ő
nyilatkozatukban vagy döntésfüben
ré szlete s ny

h) ígazo|ást

i|atko zatźlt,.

aľľavonatkozőan, hogy a

pźi5ĺázőT źrsashźzmekkora ĺinerővel
rendelkezik, és az önľészt bemutató
igazo|ást, amely lehet eredeti banki
igazo|ás,
lakáselőtakaľékos sági
igazo|ás és egyéb foľľás, vagy
közgyúlé si hatźlrozat a hiźnyző ĺjnľész
pótlásáľól'
i)

lakóépület kamerával
felszerelése esetén a

kapcsolatos

történő
pá|yazatta|

ügyintézéssel

felhatalmazott nyilatkozatát aĺľól,
hogy a beruházás megvalósításźůloz

szükséges engedélyeket és

dokumenfumokat beszerezték, a

miĺködtetéshez szfüséges előíľásokat

betaľtjfü, valamint

a

beruhér;ź"s

megvalósítását követően

a

működtetés teljes kcinĺen a Tiírsasház
feladata
taľtószerke zetet éríntő felúj ítás esetén
statikus szakértĺĺivél eménvt.

i)

k) megkezdett munkálatra vonatkozó

benyújtása esetén a

pályázat

munlqtlatok
megkezdésénekidejét igazoló építésinaplót,
vagt építésinapló vezetéséhez nem kötött
munkáląt esetén a munkaterület átadásáról
szóló jeg,,zőkönyvet, valamint a 4.s éa)
bekezdés alkalmazósát alátámasztó
dokumentumot.

pólyózatban megjelolt munkanem ą
pĺźlyózat benyújtósdt követően a munlrglatok
me gkezdé s é ig me gváltoztatható, amennyib en
a pĺźlyázatbenyújtásakor előre nem láthątó
esemény bekĺjvetkezése miatt szülaégessé
válik. Ebben az esetben ą pályázat
6.

s

(5) A

módosításót újabb közgłíÍléskeretében
szülrséges megerősíteni. A módosított
pályázat a Munkacsoport kovetkező ülésén
kerül elbírálósra.

11. s (6)

Az e|birá|ásnál súlyozottan figyelembe

veendő:

.
.
.

statikus szakétői vélemény,
hatósági kötelezés,
gázszo|gáltatźsból töľténő kizárásrő|

szóló dokumenfu m (Gázművek nyi|atkozata\,

.
.
.

FOKÉTÜSZ által kiadott figyelmeztetés

11. s (6) Apáiyźnatok elbírálásánál súlyozottan,

aTźrsasháziPźúyázatokatElbírálóMunkacsoport
esetenkénti j avaslata alapj án figyelembe veendő :

a)

az afelt$ítás, amely a városképľe is
egyértelmrÍen javító hatást gyakorol,

b)

az afe|i$ítás, amely atźrsasház- vagy a
lakók energia- és egyéb ľezsiköltségeinek
hatékonyságát, előzetesen kalkulált méľések
szerint kedvezőbbé teszik;

műemléki védettség

c) a helyi város-rehabilitaciós teľtilet kijelöléséről
és a teľületen a rehabiliüáció megvalósításáról

fóvárosi vagy helyi védettség

szó|ő 32/200 I . (X. 26.) önkormányzati rendelet
a|apjźtn kijelölt a helyi város-rehabilitációs

területhez közvetlenül kapcsolódó, az azt
keresztező két utca teljes hosszúságban;
d) a mindenkor hatályos Integrált
Telepi'ilésfej lesztési Stratégiában

szegregátumként és szegregźrciőva|
v e szé|y eztetett

területként

m

e

gj

e

lĺi lt ne gye deken

belĺil elhelyezkedő táľsasházak;
e) statikus szakértői vélemény,

f) hatósági kötelezés,

g)gázszo|gáltatasbóltörténőkizźrásrő|szó|ő
dokumentum (Gĺázművek nyilatkozata),
h)

FOKÉTÜ sZ

źL|ta| kiađottfi

gyelmeztetés

i) mĺĺemléki,fővárosi vagy helyi védettség
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INDOKOLAS
Részletes indokolás

A rendelet módosíLás célja, hory atársasházak támogatásźraforditható jelentós mértékiĺkeretösszeg
felhasználására|étrehozottpáůyázati rendszer működése pontosabbá, eľedményesebbéváljon, az
onkormányzat városfejlesztési pľioritásait egyérte|miĺvétegye, azokata döntésekben és a döntéselőkészítésben érvénvesítse.
1.$-hoz

Az e|birá|ásnál figyelembe veendő szempontok bővítése kapcsán szükségessé vźit az érte|mező
rendelkezésęk bővítése a városképre javitő hatást gyakorló felújítas fogalmával.
2. $-hoz

Atársashźłzaklakóközösségének életéľeleginkább kiható, és halaszthatatlanul elvégzendő
munkálatokra irányuló (p|. gźnszotgáltatásból va|ő kizárás' életveszélyes állapot megszüntetése)
pá|yźzatokbefogadása éľdekébena rendelet 4. $ (3) bekezdésének módosítását és (3a) bekezdéssel
tĺjľténőkie gészítését
tarta|mazza.
3. $-hoz

A társasházak tobb esetben jelezték,hogy előľe nem látható események bekĺivetkezése miatt (pl.

idójárási viszonyok következtében keletkezó károk) apá|yázatľészekéntmegjelölt munkálat helyett
más munka elvégzése válik szükségessé, ezek indokolják a ľendelet módosÍtasát.
4. $-hoz

Apá|yánatok elbírálásánál súlyozottan, a TĺársasháziPźńyźnatokat Elbíráló Munkacsoport esetenkénti
javaslata a|apján figyelembe veendo szempontok körét bővíti a szakasz, meghagyva a korábban
hatályos rendelet szövege szerinti kiemelt szempontokat.
5.$ - 6. $-hoz

Hatźiyba léptető

és jogtechnikai

1l

rendelke zést tarta|maz.

